Załącznik Nr 9
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu ………………………………………..roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” z siedzibą przy ulicy Portowej 47,
47-205 Kędzierzyn-Koźle
zwanym dalej ,,Zamawiającym”, w imieniu którego występują:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
a
Przedsiębiorcą P. …………………………………………… zam.
………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez . . . . .
. . . . . . . . . . . . . pod nr . . . . . . . . . . . posiadającym NIP nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lub
a . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zarejestrowanym w KRS pod nr . . . . .
. . . . . . posiadającym NIP nr . . . . . . . . . . . . . . . . zwanym dalej Wykonawcą ,
reprezentowanym przez :
……………………………………………………….……………………………
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest :
odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 4 - Kędzierzyn-Koźle
(osiedla: Pogorzelec, Kłodnica, Stare Miasto, Południe, Zachód, Rogi)
zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
2. Znaczenie niektórych użytych w dokumentach terminów:
1) Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
3) Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21 z późn zmianami ).
4) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ustawa z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z
późniejszymi zmianami).
5) Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
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6) Ustawa o zużytym sprzęcie – ustawa z dnia 29 lipca-2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi
zmianami).
7) Ustawa o podatku VAT – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami).
8) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)
9) Nieruchomości zamieszkałe – nieruchomości o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy.
10) Nieruchomość niezamieszkała – nieruchomości o których mowa w art. 6c ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
11) Nieruchomości mieszane – nieruchomości, na których w części zamieszkują
mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
12) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
13) SOPZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia - „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.
Wykonawca realizując przedmiot umowy, na który została zawarta niniejsza umowa
stosować się będzie do wymagań tego Załącznika.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany zakres usług spełnia wszystkie wymagania i
parametry określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5. Podstawą zawarcia umowy jest zawiadomienie o wyborze oferty z dnia
…………………… nr …………………………..
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych:
Związek
Międzygminny
„Czysty
Region”
Sektor
……………–
Gmina
……………………………..
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w zakresie objętym
zmówieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zachowaniem
należytej staranności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia we własnym zakresie
kompleksowej kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania
przedmiotowej umowy, w szczególności;
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” w
Kędzierzynie-Koźlu, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
c) posiada zezwolenie na transport odpadów ewentualnie wpis do rejestru zgodnie z
przepisem art. 49 ust.1, art. 50 ust. 3 oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 ze zm.),
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10. W celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w ust.9 Wykonawca w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi, kopie zezwoleń, wpisów i umów o
których mowa w ust.9 a-e potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, lub na żądanie Zamawiającego notarialnie poświadczonych za zgodność z
oryginałem dokumentów:
a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do bazy magazynowo transportowej,
potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z
terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie
krócej niż do dnia zakończenia umowy,
b) wykazu pojazdów innych niż wymienione w ofercie Wykonawcy przeznaczonych do
realizacji przedmiotu umowy wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,
c) Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust.9 i 11 przez
cały okres realizacji umowy.
d) W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia utracą moc obowiązującą,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz
przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod
rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub zapłaty na
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 000 zł. Zamawiający
uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, składając
oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o
powyższych okolicznościach.
e) Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania
niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą
ilość oraz rodzaj środków transportowych do realizacji przedmiotu umowy w sektorze
………………, a pojazdy wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie
tras przejazdu i ich pracy i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r.
poz.122).
f) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu
pojazdów oraz bazy magazynowo- transportowej wskazanych w swojej ofercie
(wykaz sprzętu) celem spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz
przedłożonych zgodnie z ust. 11 pkt a) i b), poddanych wizji lokalnej Zamawiającego,
przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie pojazdów i bazy magazynowo
- transportowej w razie: awarii pojazdu wskazanego w ofercie, zmiany
podwykonawcy, utraty lub zbycia pojazdu, nabycia nowego pojazdu, zmiany
lokalizacji bazy magazynowo -transportowej jeżeli baza magazynowo -transportowa
i/lub pojazd zamienny spełnia wymagania SIWZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiającego.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą, które nie mogą być dłuższe, niż terminy
zapłaty dla Wykonawcy.
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13. Za wszystkie działania lub zaniechania Podwykonawcy pełną odpowiedzialność i ryzyko
Ponosi Wykonawca.
14. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne Wykonawca będzie
przekazywać zgodnie ze złożoną ofertą do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółka z o.o. ul. Naftowa 7, 47-230
Kędzierzyn-Koźle.
§2
1. Strony ustalają, że łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w
całym
okresie
obowiązywania
umowy
nie
może
przekroczyć
kwoty:
........................................................ PLN, w tym obowiązujący podatek VAT, zgodnie z
formularzem rzeczowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Umowa zostanie automatycznie rozwiązana na koniec miesiąca
rozliczeniowego, w którym ilość odebranych odpadów spowodowała, iż przekroczona
została wartość określona w sumie w formularzu ofertowym. Przy czym wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za odpady odebrane do końca tego miesiąca po przekroczeniu
w/w wartości.
2. Wynagrodzenie (płatne miesięcznie) Wykonawcy w okresie trwania umowy stanowić
będzie iloczyn: masy odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych (dla
celów ustalenia ilości - dostarczonych do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółka z o.o. ul. Naftowa 7, 47-230
Kędzierzyn-Koźle oraz cen jednostkowych wynikających z załącznika nr 3 (formularza
rzeczowo-cenowego) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Odbiór i transport : niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:………………..
zł/Mg netto
2) Odbiór i transport : odpady surowcowe (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe): ……………….. zł/Mg netto
3) Odbiór i transport : szkło opakowaniowe: ……………….. zł/Mg netto
4) Odbiór i transport : Odpady wielkogabarytowe: ……………….. zł/Mg netto
5) Odbiór i transport : Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : ……………….. zł/Mg

netto

6) Odbiór i transport : Odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji :

……………….. zł/Mg netto
7) Odbiór i transport : popiół : ……………….. zł/Mg netto
8) Odbiór i transport : odpady budowlane i rozbiórkowe : ……………….. zł/Mg netto
9) Odbiór i transport : zużyte opony: ……………….. zł/Mg netto
10) Odbiór i transport : chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice

zawierające substancje niebezpieczne, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne,
detergenty): ……………….. zł/Mg netto
11) Odbiór i transport : przeterminowane leki : ……………….. zł/Mg netto
12) Odbiór i transport : zużyte baterie i akumulatory: ……………….. zł/Mg netto
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z SOPZ, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytułu oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
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określonego w ust.1,
4. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen w ust 1-3 stanowi złożona i przyjęta
oferta.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1,2 płatne będzie po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej w oparciu o protokół odbioru częściowego
(zatwierdzony raport miesięczny) podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego. Jeżeli wykonawca rozpocznie świadczenie usługi wcześniej niż
pierwszego dnia danego miesiąca – pierwsze rozliczenie obejmuje niepełny okres do
ostatniego dnia danego miesiąca.
2. Wykonawca na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego wystawi Zamawiającemu
dwie faktury:
2.1) pierwszą - dotyczącą usług wykonywanych na rzecz właścicieli nieruchomości w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2.2) drugą - (jeśli usługa dodatkowa zostanie utrzymana lub zostanie określona nowa)
dotyczącą usług realizowanych w oparciu o uchwały wydane na podstawie art. 6r ust.4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do której załącznikiem będzie
zestawienie z wykonania usługi z podaniem dat, miejsca, rodzaju i kosztu wykonanej
usługi wg. cen jednostkowych określonych § 2 ust. 2 oraz załączeniem dowodów
potwierdzających ich wykonanie.
3. W toku realizacji niniejszej umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za
faktycznie wykonane usługi w oparciu o zatwierdzone raporty miesięczne (protokół
odbioru częściowego) odebranych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do
Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty
Region” Spółka z o.o. ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle odpadów i ceny
jednostkowe zaproponowane w ofercie.
4. Formularz rozliczeniowy załączony do raportu miesięcznego powinien być sporządzony
narastająco, pomniejszony o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
5. Sprawdzenie i zatwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego raportu miesięcznego
(sporządzenie protokołu odbioru częściowego, a po zakończeniu zadania protokołu
odbioru końcowego) nastąpi w ciągu 14 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo
sporządzone, materiały o których mowa w niniejszym ustępie. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego braków i/lub nieścisłości w złożonym raporcie, wezwany
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wezwania. Na ponowną weryfikację złożonych wyjaśnień i uzupełnień Zamawiającemu
przysługuje 7 dni. Protokół odbioru częściowego podpisany zostanie po przedstawieniu
przez Wykonawcę kompletnego, niezawierającego błędów i braków raportu.
6. Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie do …….. (zgodnie z ofertą) dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Wykonawcę protokołem odbioru
częściowego.
7. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.
8. Faktury wystawiane będą na: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Portowa 47,
47-205 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492045956, po wykonaniu i odbiorze usługi oraz
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sporządzeniu protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy. W treści faktury należy
podać nazwę zamówienia, numer i datę zawarcia umowy, natomiast w miejscu
określającym termin płatności „płatne ………. dni od dnia podpisania protokołu odbioru
częściowego”.
9. Wypłata zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.
10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania części
płatności będącej przedmiotem sporu do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn
oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty
korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
11.Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą
być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
12. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod
rygorem nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
13. W przypadku gdy przedmiot zamówienia jest realizowany przy udziale Podwykonawców
w zakresie: ……………………………………………………………………….. zgodnie z
treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg
niżej określonych zasad:
- wystawienie faktury za zakres zrealizowany przy udziale Podwykonawców winien być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego
należności na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawcy, w którym
potwierdza uregulowanie należnego mu wynagrodzenia.
§4
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres 24 miesiące licząc od dnia
podpisania umowy.
2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia przekazania mu przez Zamawiającego bazy danych
o właścicielach nieruchomości wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki,
kontenery i worki na odpady komunalne zgodnie z wymaganiami SIWZ
3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o
zakończonych czynnościach, o których mowa w punkcie 1 dokona sprawdzenia
poprawności i rzetelności ich wykonania, z czynności tej sporządzony zostanie protokół.
W protokole, jeżeli Wykonawca, wykona wszystkie czynności, o których mowa powyżej
Zamawiający ostatecznie potwierdzi spełnienie przez Wykonawcę warunków
wymienionych w punkcie 1 niniejszego ustępu.
4. Jeżeli Wykonawca ustawi wcześniej pojemniki i kontenery oraz wyposaży w worki (przed
upływem terminów określonych w ust.1 pkt. 1), to rozpoczyna świadczenie usług odbioru
i zagospodarowania odpadów wcześniej – i rozliczany jest wtedy za ten czas według cen
za 1 Mg – zgodnie z ofertą. Warunkiem przystąpienia do świadczenia usługi zgodnie z
umową jest podpisanie przez strony protokołu stwierdzającego wyposażenie właścicieli
nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne.
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§5
1. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny i ponosi wszelkie wydatki i koszty z tytułu

szkód materialnych i osobowych oraz ich następstw powstałych w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności
cywilnej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy oraz za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków a także zdarzeń losowych dotyczących zarówno pracowników
Wykonawcy, Zamawiającego i jego pracowników jak i osób trzecich - powstałych w
związku z realizacją przez Wykonawcę i jego personel czynności objętych niniejszą
umową .
§6
1.Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z
przepisami, o których mowa w ust. 1.
3.Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych
osobowych spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
4.Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w
celu realizacji umowy.
5.Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o
stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w
wyniku realizacji umowy.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, w
szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych
obowiązkiem odbierania odpadów,
b) występowania w imieniu mieszkańców w sprawach uciążliwości, niedogodności,
niesolidności i niezgodności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zgodnie z
warunkami umownymi lub w przypadku braku tych warunków umownych inicjowanie
działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych uciążliwości, niedogodności itp.,
c) potwierdzanie comiesięcznego odbioru wywozu odpadów komunalnych w Sektorze,
rozliczanie tej usługi i dokonywanie zapłaty za wystawione faktury przez Wykonawcę w
terminach ich płatności.
d) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w § 3 niniejszej umowy.
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Dorota Stanek, tel. 77 4461195
a Przedstawicielem
………………….

Wykonawcy-Koordynatorem

jest.:

………………………,

tel.

3.Przedstawiciel Wykonawcy – Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie
wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł się skontaktować z
Koordynatorem bezpośrednio od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 16.
§8
1. W przypadku niewykonania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy
przez Wykonawcę Zamawiający nalicza i potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy kary
umowne:
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1) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, które przypadałoby do zapłaty z
tytułu wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania Umowy, gdyby od umowy
nie odstąpiono w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) za każdy dzień nieterminowego wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki. Kara
będzie naliczana jako iloczyn liczby nieruchomości niewyposażonych w pojemniki i/lub
worki do zbierana odpadów komunalnych i kwoty 1 zł/dzień za każde pierwsze 30 dni
niedostarczenia pojemników i/lub worków, a za każdy następny dzień po upływie 30 dni 2
zł/dzień/nieruchomość. Przez niedostarczenie pojemników lub worków należy rozumieć w
szczególności również niedostarczenie pojemników lub worków w odpowiedniej liczbie,
odpowiedniej ilości i pojemności oraz odpowiedniego rodzaju,
3) w wysokości 20,00 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z
nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z
harmonogramem, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kara
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz liczby nieruchomości z których nie
odebrano lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,
4) w wysokości 10,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia odpadów z miejsc ich
gromadzenia, które nie zostały umieszczone w pojemnikach,
5) w wysokości 10,00 zł za każdy dzień niedostarczenia właścicielom nieruchomości
harmonogramu. Za niedostarczenie harmonogramu uważane będzie, jeżeli spośród 100
wybranych właścicieli nieruchomości 30 oświadczy, że harmonogramu nie otrzymało,
6) w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień, w którym z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego nie działał system monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady lub
gdy, nie było możliwe bieżące kontrolowanie pracy sprzętu wykorzystywanego do
wykonywania usług, związanych z odbieraniem odpadów, trwające dłużej niż 12 godzin.
Wykonawca po usunięciu awarii uzupełni dane za ten okres.
7) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu loginów i haseł do systemu GPS.
8) za każdy dzień nieoznakowania pojemnika naklejką zawierającą nazwę, adres i telefon
kontaktowy podmiotu odbierającego odpady. Kara będzie naliczana jako iloczyn liczby
nieruchomości wyposażonych w nieoznakowane pojemniki i kwoty 1 zł/dzień za każde
pierwsze 30 dni nieoznakowania pojemników, a za każdy następny dzień po upływie 30
dni 5 zł/dzień/nieruchomość. Przez nieoznakowanie pojemnika rozumie się również
nieoznakowanie nawet jednego pojemnika na nieruchomości wyposażonej w kilka
pojemników oraz brak nawet na jednym któregokolwiek z wymaganych w zdaniu
pierwszym oznaczeń,
9)

w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek odebrania odpadów komunalnych od
podmiotu nie objętego systemem lub podmiotu posiadającego zawartą odrębną umowę z
Wykonawcą tym samym transportem, którym odbierane są odpady w ramach niniejszej
umowy lub mieszanie odpadów odbieranych w ramach innych umów, oraz kara w
wysokości dziesięciokrotnej wartości ceny za każdą tonę odpadów nie objętych systemem
lub odebranych od podmiotów nieobjętych systemem i zaliczenie tych odpadów do masy
odpadów komunalnych podlegających zapłacie przez Zamawiającego.
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10) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek,
11) w wysokości 20,00 zł za każdy przypadek nieumycia lub umycia pojemników na
nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z
harmonogramem, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Kara
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20,00 zł oraz liczby pojemników, których nie umyto
lub umyto pojemniki w terminie niezgodnym z harmonogramem,
12) za przekazanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych do innych instalacji niż
wskazane w umowie § 1 ust. 14, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek. Przez
przypadek należy rozmieć każdy odbiór odpadów na innej instalacji, każdego pojazdu
przyjętego na wagę.
13) w wysokości 1000 zł za każdy przypadek rozpoczęcia odbioru odpadów pojazdem, który
nie dokonał ważenia przed rozpoczęciem odbioru odpadów z terenu sektora.
2. Zamawiający może przystąpić do naliczania kar, o których mowa w ust.1 pkt 1 - 13
dopiero po wcześniejszym jednokrotnym upomnieniu Wykonawcy.
3. Użyte w umowie zapisy o workach lub pojemnikach stosowane są zamiennie.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy
poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych.
5. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może egzekwować należne od Wykonawcy
kary umowne poprzez dokonanie potrącenia (obniżenia) wynagrodzenia należnego dla
Wykonawcy objętego fakturą VAT.
6. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od naliczenia kar, w szczególności, jeśli waga
naruszenia nie jest znaczna.
7. Zamawiający ma również prawo do proporcjonalnego jednostronnego obniżenia
wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wykonuje jakiejś czynności określonej
w umowie; Obniżenie wynagrodzenia nastąpi o kwotę odpowiadającą jednostkowej cenie
za dane zlecenie wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający wezwie
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania usługi i wyznaczy w tym celu
odpowiedni termin.
2. Zamawiający uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o
którym mowa w ust. 1. W takim wypadku Zamawiający jest uprawniony do potrącenia
wynagrodzenia Wykonawcy z kwotą odpowiadającą wynagrodzeniu podmiotu trzeciego
lub porycia kosztów z zabezpieczenia ustanowionego przez Wykonawcę.
§ 10
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej zabezpieczenie)
w wysokości: ………………………………. PLN, co stanowi 3 % przedstawionej w
formularzu ofertowym ceny ofertowej brutto w formie gwarancji bankowej, co stanowi
100 % kwoty zabezpieczenia.
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2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu
nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
wykonawcę raportu miesięcznego za ostatni miesiąc świadczenia usług.
4. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub w formie
poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenie
wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu
oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca
spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tym. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy – nie później niż w
terminie 90 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności i nie wcześniej niż niżej
określono:
a) w przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej
przedmiotem umowy,
b) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy – w terminie 3 dni od dnia
otrzymania informacji o zaprzestaniu działalności. Przez zaprzestanie działalności
Wykonawcy należy rozumieć zarówno zaprzestanie działalności gospodarczej w postaci
zakończenia bytu przedsiębiorcy, jak również bezzasadne zaprzestanie świadczenia
wywozu odpadów, trwające dłużej niż 14 dni,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął wywozu odpadów zgodnie z obowiązującym
harmonogramem w ciągu 7 dni od dnia określonego w § 4 lub ich nie kontynuuje bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;
odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do
rozpoczęcia lub kontynuacji usługi,
d) gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej, jakości usługi zgodnej z SIWZ i złożoną ofertą.
Zamawiający wezwie wówczas wykonawcę do zapewnienia właściwej, jakości usługi
zgodnej z SIWZ i złożoną ofertą w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W
przypadku nie poprawienia jakości usług w tym terminie, Zamawiający ponownie
wezwie wykonawcę do zapewnienia właściwej jakości usługi zgodnej z SIWZ i złożoną
ofertą w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Po upływie 7 dniowego terminu i nie
poprawieniu jakości usług przez wykonawcę Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy,
e) w przypadku wystąpienia ze Związku, Gminy …………….., której dotyczy niniejsza
umowa,
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3. W przypadkach nieuregulowanych w umowie Zamawiający składa oświadczenie o
odstąpieniu w terminie nie później niż 180 dni do dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje
się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni po terminie zapłaty mimo wezwania
złożonego na piśmie wystosowanego przez Wykonawcę.
5. Każda ze stron może z ważnych powodów wypowiedzieć umowę z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się w ostatnim dniu miesiąca
kalendarzowego.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
zawierać uzasadnienie.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru usługi przerwanej,
b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 12
1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem
wskazanych warunków ich wprowadzenia:
1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy albo świadczenia jednej lub obu stron,
1.2. gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia,
1.3. zmiany Podwykonawcy lub wpisanie Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy
podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia, jak dotychczasowy podwykonawca,
1.4. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do zastosowania przy
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w
porównaniu do wskazanych w SIWZ.
1.5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje
zmniejszenie wartości zamówienia);
1.6. w przypadku zmiany: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o
odpadach oraz wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ………………………………….. i
Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zmian za
uiszczoną przez właściciel nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
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1.7. w przypadku konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i

wprowadzenia nowych frakcji odpadów selektywnie zbieranych, na skutek okoliczności,
które nie były znane w chwili zawarcia umowy,
1.8. w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i
związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez
ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym
racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
1.9. w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w
zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w
sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia;
1.10. w przypadku zmiany miejsca zagospodarowania odpadów wskazanego w § 1 ust.14.
2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z
uzasadnieniem)
§ 13
1. Ceny jednostkowe usług pozostają niezmienne w 2015r..
2. Ceny jednostkowe usług będą waloryzowane w kolejnych latach wykonywania umowy na
podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na
bieżący rok , podanego w ustawie budżetowej wg algorytmu:
- rok 2016 :

C jn 2016

= Cjn 2015 * i 2016 : 100

- rok 2017 :

C jn 2017

= Cjn 2016 * i 2017 : 100

z czego:
- Cjn2015 - jednostkowa cena ofertowa w 2015 r.
- Cjn 2016 - zwaloryzowana cena jednostkowa na 2016 r.
- Cjn 2017 - zwaloryzowana cena jednostkowa na 2017 r.
- i 2016 -

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług podany w ustawie
budżetowej na rok 2016

- i 2017 -

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług podany w ustawie
budżetowej na rok 2017

3. W każdym kolejnym roku trwania umowy, zaczynając od roku 2016, Wykonawca sporządzi
odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 6,
i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu.
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4. Dodatkowo, oprócz waloryzacji cen, o której mowa w ust.2, wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, a także cen jednostkowych może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług lub
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002
Nr. 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) lub
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę i nie zostały one zrekompensowane w wyniku waloryzacji cen.

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z
faktur. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
§ 14
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek
cesja (przelew) dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne
naruszenie postanowień umowy.
§17
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany
jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do
Zamawiającego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
1.

§ 16
Integralną część niniejszej umowy stanowią określone poniżej załączniki:
- Oferta Wykonawcy z dnia ……………. wraz z załącznikami,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- Inne dokumenty stanowiące część umowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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